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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center: 

- predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega 

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost (hitri postopek) 

 

Svet ČS Center je obravnaval predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev 

podaljašanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost in sprejel  

SKLEP: 

Svet ČS Center se z vsebino dodane alineje k 4. členu ne strinja, ker je presplošna in bi lahko 

bolj kot izjema postala praksa. Predlagana sprememba mora bolj restriktivno in natančno  

določiti merila in kriterije za opredelitev prireditev, pomembnih za Mestno občino Ljubljana, v 

času katerih bi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov ter samostojni gostinski vrtovi 

lahko obratovali od 6. do 5. ure naslednjega dne. 

 

V razpravi so člani sveta izoblikovali stališča in predloge: 

- Upoštevajoč vse argumente pomembnosti Evropskega prvenstva v košarki 2013 za Ljubljano in 

Slovenijo, ne vidimo potrebe, da se da moţnost podaljšanega obratovalnega časa do 5. ure 

naslednjega dne, ker se potem vse skupaj še zavleče s pospravljanjem vrtov in teras. Lahko bi 

razmislili o podaljšanem obratovalnem času do 3. ure naslednjega dne. 

- Ob določitvi meril in kriterijev za Mestno občino Ljubljana pomembnih prireditev predlagamo, da 

se tovrstne prireditve določijo z vsakoletnim programom prireditev MOL, za katere bi v bodoče 

veljale določbe o moţnosti podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 

se opravlja gostinska dejavnost. 

- Predvidevamo, da bodo morali gostinci posebej prositi za podaljšan obratovalni čas v času 

prireditev pomembnih za MOL. Zahtevamo, da prošnji priloţijo predvsem glasbeni program, ki ga 

nameravajo pripraviti v času podaljšanega obratovalnega časa. Glasbeni program mora biti prilagojen 

okolju starega mestnega jedra in ustvarjati prijetno okolje za vse goste in ne sme pretirano motiti 

prebivalcev. Ocenjujemo, da bo potreben poostren nadzor zvočnih vplivov na okolje. 

- Ţelimo tudi točno informacijo o podaljšanem obratovalnem času za čas Evropskega prvenstva v 

košarki 2013. V obrazloţitvi predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o merilih za določitev 

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost nismo zasledili ali moţnost podaljšanega obratovalnega časa velja za vse dni Evropskega 

prvenstva ali samo za finale od 20. 9. do 22. 9. 2013, o čemer smo bili obveščeni s strani OGDP, 

Odseka za razvoj podeţelja in upravne zadeve. 

 

Dodatna stališča in predlogi Sveta ČS Center za čas Evropskega prvenstva v košarki 2013: 

V skladu z letnim programom dela smo na 26. sejo Sveta ČS Center, 24. junija 2013, povabili 

direktorico Zavoda za turizem ga. Barbaro Vajda z namenom, da se podrobneje seznanimo z vlogo, 



 

 

delom in rezultati Zavoda za turizem. Našemu vabilu se je z veseljem odzvala in skupaj s sodelavko 

Mojco Blatnik sta nam posredovali številne informacije. Seveda se nismo izognili tudi razpravi o 

organizaciji Evropskega prvenstva v košarki 2013 in oblikovanju naslednjih dodatnih stališč in 

predlogov: 

- Pozdravili smo dejstvo, da se pristopi k organiziranemu programu in to na način, da se uresničita 2 

zastavljena cilja:  

  1. Obiskovalce navdušiti za Ljubljano, da se bodo zanesljivo še vrnili. 

  2. Nagovoriti obiskovalce, da morda svoj obisk evropskega prvenstva podaljšajo še za kakšen dan 

bivanja v Ljubljani.  

- Glede na pričakovanja o velikem obisku navijačev sodelujočih drţav oziroma njihovih košarkarskih 

reprezentanc in pripravljen program s podaljšanim obratovalnim časom gostinskih obratov 

predlagamo, da Ţupan MOL, gospod Zoran Janković, povabi prebivalce najbolj obremenjenega dela 

mesta na Magistrat, na predstavitev dogajanja in prireditev v času trajanja Evropskega prvenstva v 

košarki 2013. Prijazen nagovor Ţupana bi imel po našem mnenju med prebivalci ČS Center pozitiven 

odziv. Tovrstne predstavitve so se pokazale kot odlične v primeru prenove Petkovškovega nabreţja in 

Čopove ulice. 

- V okolici Kongresnega trga, Brega, Galusovega nabreţja in morda še kje, kjer se bo dogajala 

glavnina organiziranega programa predlagamo postavitev mobilnih javnih sanitarij in košev za ločeno 

zbiranje smeti. 

- Predlagamo še, da v času prvenstva poskrbimo za kontakte z nosilci programa v smislu sodelovanja 

v primeru reševanja morebitnih teţav in problemov na področju javnega reda in miru. V ČS Center 

smo se pripravljeni aktivno vključiti.      
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